
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

วดัอาซากสุะ | ชมซากรุะ ริมแมน่ า้สมุิดะ | ชมซากรุะ สวนอเุอโนะ | ภเูขาไฟฟจิู 

สวนสนกุยนิูเวอรแ์ซลสตดิูโอเต็มวนั | ชอ้ปป้ิงชินจกู ุ| ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ | แชอ่อนเซ็น 

 

 

 

TOKYO OSAKA ยูนิเวอรแ์ซล ซากุระ 6วัน 4คืน 

 เดนิทาง มีนาคม-เมษายน 2563  

ราคาแนะน าเพียง  51,900.- 

 



 

 

  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG642 / 23.50-08.10+1) 
วนัท่ี 2.  โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – วดัอาซากสุะ – ชมซากรุะริมแมน่ า้สมุิดะ –ถ่ายรูปโตเกียว

สกายทรี - ชอ้ปป้ิงชินจกู ุ 

วนัท่ี 3.  ชมซากรุะ สวนอเุอโนะ – ภเูขาไฟฟจิู – ศนูยจ์  าลองแผ่นดินไหว  - บฟุเฟ่ตข์าป ู– แช่ออนเซ็น 

วนัท่ี 4.  ชิซูโอกะ - ทะเลสาบฮามานะ - นาโกยา่-ศาลเจา้โอสคุนันอน  - ชอ้ปป้ิงโอส ุ– ชอ้ปป้ิงซาคา
เอะ - นาโกยา่ 
วนัท่ี 5.  สวนสนกุยนิูเวอรแ์ซลสตดิูโอ (รวมบตัรเขา้) 

วนัท่ี 6.  ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ - โอซากา้ (สนามบนัคนัไซ ) (TG673  / 

17.35-21.25) 
 



วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
(TG642 / 23.50-08.00+1) 

20.00 น. คณะพรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทยเจา้หน้าท่ีให้การ
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.50 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG642 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที ่2 
โตเกยีว (สนามบินนาริตะ) - วัดอาซากุสะ - ชมซากุระริมแม่น า้สุมดิะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้
อปป้ิงชนิจูกุ 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ดา่นศลุกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น า

อาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว ์พชื ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจา้แมก่วนอิมทองค  า ท่านยัง

จะไดเ้ก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตทูางเขา้วดั และ
ยงัสามารถเลือกซือ้เครื่องรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี
ช่ือเสียงของวดั มีรา้นขายของท่ีระลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครื่องรางของขลงั ของเล่นโบราณและตบทา้ยดว้ย
รา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ 

 
 เดินสู่ริมแม่น ้าสุมิดะ ชมความงามของซากุระ อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยท่ีสงู

ท่ีสดุในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ท่ีเปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 
เมตร และสามารถท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสงู 600 เมตร กับ CN 
Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ท่ีมีความสงู 553 เมตร 



 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินทางสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจูกุ เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย และ เครื่องใชไ้ฟฟ้า 
กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเลน่เกมส ์หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคณุผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบ
รนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส  าหรบัวยัรุ่น เครื่องส  าอางคย่ี์หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 
ค า่ อสิระรับประทานอาหารค า่ ตามอัธยาศัย ณ ชนิจูกุ 
 น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 
ชมซากุระ สวนอุเอโนะ - ภูเขาไฟฟูจ ิ- ศูนยจ์ าลองแผ่นดินไหว - บุฟเฟ่ตข์าปู - 
แช่ออนเซน็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีทัง้วดั ศาลเจา้ ทะเลสาบ และ

สวนสตัว ์มีตน้ไมม้ากมาย ใหบ้รรยากาศรม่ร่ืนจึงเป็นสถานท่ีท่ีชาวโตเกียวนิยมมาพกัผอ่นกนั และในฤดใูบไม้
ผลิของทกุๆปีสวนอเุอโนะจะไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีตน้ซากรุะเรียงรายอยู่
ทัง้สองขา้งยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจ  านวนมากกว่า 1,000 ตน้ ท าใหด้งึดดูผูค้นจ านวนมากมาเย่ียม
ชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรือท่ีเรียกกนัวา่ งานฮานามิ  (โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือน
มีนาคมถงึต้นเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 



 
 เดินทางสูจั่งหวัดชซูิโอกะ และ จังหวัดยะมะนะช ิซึ่งอยู่ทางตะวนัตกของ โตเกียว ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของภเูขาไฟฟู

จิ (Fuji Mountain) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mt.Fuji) ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นดว้ยความสงู 3,776 เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าท่าน
ขึน้ชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชม
ทศันียภาพโดยรอบของภเูขาไฟท่ี สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้มัผสัอากาศ
อนับริสทุธ์ิบนยอดเขาฟจิู ถ่ายภาพท่ีระลึกกบัภเูขาไฟท่ีไดช่ื้อวา่มีสดัสว่นสวยงามท่ีสดุในโลก ซึ่งเป็นภเูขาไฟท่ี
ยงัดบัไมส่นิท และมีความสงูท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
เปลี่ยนโปรแกรมทวัรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟจิูและเลือกซือ้
ของท่ีระลกึเก่ียวกบัภเูขาไฟฟจิูได ้และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจิูไดส้วยงามในช่วงฤดหูนาว 

 
 ศูนยจ์ าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหอ้งจดัแสดงขอ้มลูการปะทุของภเูขาไฟจากทุกมมุ

โลก มีหอ้งจดัฉากการเกิดแผน่ดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดบัริคเตอรต์า่งๆ รวมไปถึงการ
เสนอแนวทางการเอาตวัรอดจากสิ่งกีดขวางตา่งๆ หลงัจากเกิดแผน่ดินไหวไปแลว้ จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนช้
อปป้ิงสินคา้ตา่งๆมากมายท่ีเป็นโปรดกัสข์องญ่ีปุ่ น 

ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพัก FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์
ญี่ปุ่น 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษเมนูขาปูยักษส์ไตลญ์ี่ปุ่น พร้อมน า้จิม้รสเด็ด 



 
 

วันที ่4 
ชซูิโอกะ - ทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่า - ศาลเจา้โอสุคันนอน - ช้อปป้ิงโอสุ -  
ช้อปป้ิงซาคาเอะ - นาโกยา่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่ ชซูิโอกะ ชมทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบท่ีเป็นแหลง่เพาะพนัธุป์ลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ

ญ่ีปุ่ น อิสระใหท้่านไดช้มทิวทศันข์องทะเลสาบหรือเลือกซือ้ผลิตภณัฑจ์ากปลาไหลนานาชนิดพรอ้มภตัตาคาร
หรูและศนูยจ์  าหน่ายสินคา้ อาหารพืน้เมือง เช่น พายปลาไหล,ปลาไหลอบซีอิว้ ท่ีขึน้ช่ือเพ่ือเป็นของฝาก และ 
สตารบ์คัสดุชิล 

 
 เดินทางสู ่เมืองนาโกย่า 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ศาลเจ้าโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) สรา้งขึน้เมื่อเกือบ 700 กวา่ปีมาแลว้ตัง้แตปี่ 1333  เป็นวดัใน

พระพุทธศาสนาท่ีมีช่ือเสียงมากๆของนาโงย่า เพราะวดัแห่งนีเ้ป็นท่ีประดิษฐานของเทพคนันอน ซึ่งเช่ือกันว่า
เป็นเทพเจา้ท่ีขึน้ช่ือเรื่องความเมตตา แกะสลกัอย่างประณีตโดยพระสงฆน์ามวา่ “Kobo Daishi” แถมภายใต้
หอ้งโถงใหญ่ คือหอ้งสมดุชินปูคจิุ ท่ีจดัเก็บหนังสือภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาจีน กวา่ 15,000 เลม่ หนังสือเหลา่นี้
เป็นสมบตัิของชาติ และเป็นมรดกทางวฒันธรรม รวมถึงส  าเนาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของพงศาวดารโคจิคิ  ท่ีรวบรวม
ประวตัิศาสตรต์น้ก าเนินของญ่ีปุ่ น 

 ช้อปป้ิงโอสุ (Osu Shopping Arcade) ถนนช้อปป้ิงทีอ่ยู่เยือ้งกบับริเวณวดัโอสคุนันอน เป็นถนนการคา้ท่ีมี
ช่ือเสียงและไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมากดว้ยมนตเ์สนห่ข์องบรรยากาศแบบดัง้เดิม มี



รา้นคา้และรา้นอาหารกวา่ 400 รา้นคา้ เรียงรายอยู่สองขา้งทาง  ของขึน้ช่ือของโอสกุ็คือไก่ทอดยอดนิยม 
อย่างรา้น  GABURI CHICKEN 

 น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านซาคาเอะ แหลง่รวมความบนัเทิงและหา้งสรรพสินคา้ รวมทัง้สวนสวยใจกลางเมืองแหล่ง
พักผ่อนกหย่อนใจและจับจ่ายใช้สอยได้อย่างเต็มท่ี  เช่นร้านดงกี้โฮเต ห้างสรรพสินค้าใหญ่  Parco, 
Matsuzakaya, LACHIC และ Mitsukoshi เป็นตน้ อีกทั้งสญัลกัษณใ์จกลางเมืองอาคารสวยสง่าอย่างนาโก
ย่าเทเลบิทาวเวอร ์จดุเช็คอินท่ีตอ้งไป 

 
ค า่ อสิระรับประทานอาหารค า่ ตามอัธยาศัย 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก MYSTAY NAGAYA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
วันที ่5 สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ (รวมบัตรเข้า) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู ่ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ รว่มสนกุทา้ทายกบัเครื่องเลน่หลากหลายชนิดตื่นเตน้ ระทึกใจจากหนงัดงัท่ี
ท่านช่ืนชอบ เช่น ฉากเพลิงไหมจ้ากเรื่อง “แบ็คดราฟท”์ล่องเรือผจญภยักับไดโนเสารจ์ากเรื่อง“จูราสสิค
พารค์” นั่งเรือเพ่ือพบกบัความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู่ในเหตกุารณจ์ริงกบั “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 
1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์ และสนุกสนานไปกบั “สไปเดอรแ์มน” ท่ีรอใหท้่านพิสจูนค์วามมนัส ์พรอ้มทั้ง
พบกับโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครวัใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับตวัการต์นูสดุน่ารกั
อาทิเช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street โซน The Wizarding World of Harry Potter ท่ีสรา้งเพ่ือเอา
ใจเหล่าสาวกของแฮรร์ี่พอตเตอร ์ให้ท่านไดเ้ขา้ไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆจาก
ภาพยนตร ์โซนTHE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการใหม ่กบัเครื่องเลน่ใหมล่า่สดุ ท่ีจะไดใ้หค้ณุบินได  ้
ในโซน Jurassic Park เป็นอีก 1 ใน เครื่องเล่นหวาดเสียวสดุๆ และสามารถหมนุไดร้อบทิศทางถึง 360องศา 
บนระยะทาง 1,124 เมตร และจดุทิง้ดิ่งสงูสดุถึง 37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนท่ีสรา้งเอาใจสาวก
เจา้ตวัเหลืองสดุกวนท่ีโดง่ดงัมาจาก เรื่อง Despicable Me ซึ่งไฮทไ์ลทข์องโซนนีค้ือ Despicable Me Minion 
Mayhem ภายในจะประกอบไปดว้ย รา้นคา้ขายของท่ีระลึก รา้นอาหาร โชวต์่างๆมากมาย รวมทัง้ยงัมีเครื่อง
เลน่แนว 3-D มากมาย แถมยงัเป็นโซน "Minion Park" ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกอีกดว้ย 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า * 



 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก OSAKA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
วันที ่6 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปป้ิงชนิไซบาช ิ- โอซาก้า (สนามบันคันไซ ) (TG673 17.35-21.25 ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ชมบริเวณ (ด้านนอก) ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซึ่งถือไดว้า่เป็นสญัลกัษณข์องเมือง สมัผสั
ความย่ิงใหญ่ของยุคสมยัท่ีโชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกค าสั่งใหก้่อสรา้งปราสาทแห่งนีน้ับเป็นแลนด์
มารก์อนัดบัหนึ่งของโอซากา้ท่ีตอ้งมาเยือนสกัครัง้ 

กลางวัน อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 น าท่านช้อปป้ิงย่านชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) หนึ่งในย่านบันเทิงยามค ่าคืนท่ีโดง่ดงัของโอซากา้ เป็นแหล่ง

รวมรา้นอาหารมากมายท่ีเปิดใหบ้ริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทั้งรา้นคา้ 
และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย ในช่วงกลางคืนก็จะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถึง 
ป้ายนักว่ิงกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ท่ีเป็นสญัลกัษณข์อง
เมือง บริเวณแหล่งช้อปป้ิงท่ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นเครื่องส  าอาง รา้น
รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ั้งญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ 
เช่น Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรียกวา่มีทกุอย่างท่ีตอ้งการรวมกนัอยู่บริเวณนี ้

 
14.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินคันไซ ท าการเช็คอิน และโหลดสมัภาระ 
17.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG673 (มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน

เคร่ือง) 
21.25 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 



** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

ราคาวรางตนยังไม่รวมค่าทิปมั 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่วทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 

ราคาแนะน าเพียง : TOKYO OSAKA ยูนิเวอรแ์ซล ซากุระ 6วัน 4คืน 
โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที ่26-31 มี.ค. 63 51,900.- 51,900.- 49,900.- 8,900 32,000.- 
วันที ่02-07 เม.ย. 63 51,900.- 51,900.- 49,900.- 8,900 32,000.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 



     3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ  าท่ีนั่งกับสายการบินและคา่มดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ  าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด  าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไข

ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 



** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวซ่ีาให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ ปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  



 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอยีดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธรุกิจ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


